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Arjeplogs kommun
Delmål
1. Kommunen har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
krisledningsplanen
2. Kommunen har god förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en
gemensam lägesbild för händelsen
3. Kommunen har god förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna verksamhet
och inrikta insatser
4. Kommunen har grundläggande förmåga att i samverkan med övriga aktörer samordna
kommunikation gentemot allmänhet och media
5. Kommunen har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Aktörerna tar emot och agerar på larm inom 30 min
b. Primärgruppen sammankallas av den person som uppges i 3.1
Krisledningsplan, d.v.s. kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och
räddningschef
c. Krisledningsgruppen sammankallas, bemannas och är på plats i
sammanträdesrum ”Tjidtjakk” och kan inom 1 timme kunna organisera en
operativ ledningsgrupp
d. Viktiga händelser som föranlett sammankallandet av krisledningsgruppen gås
igenom i en första föredragning, d.v.s. vad har hänt, vad är gjort och vad bör vi
göra?
e. Krisledningsgruppen arbetar med checklista och för dagbok
f. Krisledningsgruppen kan mobilisera erforderliga personella och materiella
resurser för att upprätthålla krisledning, d.v.s. lägga upp schema för matraster
och avlösning
2. Delmål 2:
a. Krisledningsgruppen arbetar med ett aktivt informationsinsamlande för att
skapa sig en lägesbild och bedöma den aktuella situationen
b. Krisledningsgruppen kan med hjälp av insamlad information bedöma
konsekvenser som händelsen medför både på kort och lång sikt
c. Lägesbilden uppdateras kontinuerligt
d. Krisledningsgruppen kan med hjälp av samverkan med andra berörda aktörer
följa händelseutvecklingen
3. Delmål 3:
a. Krisledningsgruppen kan bedöma vilka behov av intern/extern samverkan som
finns till följd av krisen. Vilka aktörer behöver kontaktas och vilka behöver
kommunen hjälp av?
b. Krisledningsgruppen kan kartlägga insatsbehov och prioritera åtgärder
c. Krisledningsgruppen kan inhämta underlag för beslut och omsätta beslut
d. Krisledningsgruppen beslutar om ändrade ansvarsförhållanden för berörda
förvaltningar och företag med avseende på verksamhet, resursutnyttjande,
geografiska ansvarsområden och finansieringsfrågor
e. Kommunens krisledningsnämnd ska kunna verka inom 4 timmar om
krisledningsgruppen bedömer att deras resurs behövs
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f. Krisledningsgruppen har förmåga att följa upp och utvärdera insatser som
vidtagits för att upprätthålla den kommunala verksamheten i krisen
g. Krisledningsgruppen har förmåga att ge direktiv för fortsatt verksamhet på
lång sikt samt försöka förutse vilka händelser till följd av krisen som kan bli
aktuella
h. Krisledningsgruppen använder sig av omvärldsbevakning (hemsidor och
sociala medier) för att följa händelseutvecklingen
4. Delmål 4:
a. Informationsavdelningen sammankallas och bemannas.
b. Informationsavdelningen förses med de resurser som behövs för att kunna
svara upp media och frågor från allmänheten som kommer in så att
kommunens växel inte överbelastas
c. All kommunal information går via krisledningsgruppen
d. Krisledningsgruppen kan ge snabb, saklig, väl avvägd och samordnad
information till media, allmänhet, anställda och anhöriga
e. Information som lämnas skall vara aktuell och tillförlitlig, underlätta för
medierna samt aktivt förmedla kommunens syn på krisen och dess förlopp
f. Krisledningsgruppen har förmåga att avgöra vilken information som
kommunen får lämna ut
g. Krisledningsgruppen kan bedöma vilket informationsbehov som finns till följd
av krisen, från vem, när och hur
h. Kommunstyrelsens ordförande avgör när det finns behov av att kalla in
krisledningsnämnden. I denna övning bör krisledningsnämnden sammankallas
minst en gång för information eller beslut
i. Krisledningsgruppen har förmåga att rapportera och lämna lägesbeskrivningar
till länsstyrelsen
j. Krisledningsgruppen har förmåga att med hjälp av informationsavdelningen ta
fram myndighets- och pressmeddelande och lämna dess i lämplig media såsom
radio eller kommunens hemsida
k. Krisledningsgruppen har förmåga att samordna information till allmänheten
vid krisen för att uppfylla det geografiska områdesansvaret
5. Delmål 5:
a. Krisledningsgruppen kan bruka den stationära och mobila Rakelenhet som
finns till krisledningsgruppens förfogande
b. Krisledningsgruppen har förmåga att ringa samt ta emot samtal via Rakel
c. Krisledningsgruppen kan delta på den samverkanskonferens som anordnas av
motspelet under momentet teleavbrott
d. Krisledningsgruppen kan aktivt följa händelseutveckling samt rapportera in
händelser via WIS under hela övningen

Arvidsjaurs kommun
Delmål
1. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisledningsplanen
2. God förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en gemensam
lägesbild för händelsen
3. God förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna verksamhet och inrikta
insatser
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4. Grundläggande förmåga att i samverkan med övriga aktörer samordna kommunikation
gentemot allmänhet och media
5. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS

Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Aktörerna tar emot och ”kvitterar” larm
b. Krisledningsgruppen sammankallas av den person som uppges i 3.5
Krisledningsplan, d.v.s. kommunstyrelsens ordförande eller i tur och ordning
kommunstyrelsens vice ordförande, räddningschef eller kommunchef
c. Krisledningsgruppen sammankallas, bemannas enligt 3.1 Krisledningsplan och
är på plats i sammanträdesrum enligt 3.3 Krisledningsplan inom 2 timmar
d. Loggare kallas in till krisledningsgruppen
e. Viktiga händelser som förnalett sammankallandet av krisledningsgruppen gås
igenom i en första föredragning, d.v.s. vad har hänt, vad är gjort och vad bör vi
göra?
f. Krisledningsgruppen arbetar med checklista enligt punkt 6 Krisledningsplan
g. Krisledningsgruppen kan mobilisera erforderliga personella och materiella
resurser för att upprätthålla krisledning, d.v.s. lägga upp schema för matraster
och avlösning.
2. Delmål 2:
a. Krisledningsgruppen arbetar med ett aktivt informationsinsamlande för att
skapa sig en lägesbild och bedöma den aktuella situationen
b. Krisledningsgruppen kan med hjälp av insamlad information bedöma
konsekvenser som händelsen medför både på kort och lång sikt
c. Krisledningsgruppen kan med hjälp av samverkan med andra aktörer följa
händelseutvecklingen
3. Delmål 3:
a. Krisledningsgruppen kan bedöma vilka behov av intern/extern samverkan som
finns till följd av krisen. Vilka aktörer behöver kontaktas och vilka behöver
kommunen hjälp av?
b. Krisledningsgruppen kan kartlägga insatsbehov och prioritera åtgärder
c. Krisledningsgruppen kan inhämta underlag för beslut och omsätta beslut
d. Krisledningsgruppen beslutar om ändrade ansvarsförhållanden för berörda
förvaltningar och företag med avseende på verksamhet, resursutnyttjande,
geografiska ansvarsområden och finansieringsfrågor
e. Kommunens förvaltningsledning ska kunna verka inom 4 timmar enligt 1.2
Krisledningsplan om krisledningsgruppen bedömer att deras resurs behövs
f. Kommunens fältverksamhet inom förvaltningarna ska kunna uppnå full styrka
inom 6 timmar enligt 1.2 Krisledningsplan om krisledningsgruppen bedömer
att deras resurs behövs
g. Krisledningsgruppen har förmåga att följa upp och utvärdera insatser som
vidtagits för att upprätthålla den kommunala verksamheten i krisen
h. Krisledningsgruppen har förmåga att ge direktiv för fortsatt verksamhet på
lång sikt samt försöka förutse vilka händelser till följd av krisen som kan bli
aktuella
i. Krisledningsgruppen använder sig av omvärldsbevakning (hemsidor och
sociala medier) för att följa händelseutvecklingen
4. Delmål 4:
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Informationsavdelningen sammankallas och bemannas enligt 4.2
Krisledningsplan samt samlas i sammanträdesrum Solstrålen
Informationsavdelningen förses med de resurser som behövs för att kunna
svara upp media och frågor från allmänheten som kommer in så att
kommunens växel inte överbelastas
All kommunal information går via krisledningsgruppen
Krisledningsgruppen kan ge snabb, saklig, väl avvägd och samordnad
information till media, allmänhet, anställda och anhöriga
Information som lämnas skall vara aktuell och tillförlitlig, underlätta för
medierna samt aktivt förmedla kommunens syn på krisen och dess förlopp
Krisledningsgruppen har förmåga att avgöra vilken information som
kommunen får lämna ut
Krisledningsgruppen kan bedöma vilket informationsbehov som finns till följd
av krisen, från vem, när och hur
Kommunstyrelsens ordförande avgör när det finns behov av att kalla in
krisledningsnämnden. I denna övning bör krisledningsnämnden sammankallas
minst en gång för information eller beslut
Krisledningsgruppen har förmåga att rapportera och lämna lägesbeskrivningar
till länsstyrelsen enligt 4.5 Krisledningsplan
Krisledningsgruppen har förmåga att med hjälp av informationsavdelningen ta
fram myndighets- och pressmeddelande och lämna dessa i lämplig media
såsom radio eller kommunens hemsida
Krisledningsgruppen har förmåga att samordna information till allmänheten
vid krisen för att uppfylla det geografiska områdesansvaret
Krisledningsgruppen använder sig av kommunfullmäktigesalen alternativt
Medborgarhuset om genomgång med större grupper behöver göras, t.ex.
presskonferens

m.
5. Delmål 5:
a. Krisledningsgruppen kan bruka den stationära och mobila Rakelenhet som
finns till krisledningsgruppens förfogande
b. Krisledningsgruppen har förmåga att ringa samt ta emot samtal via Rakel
c. Krisledningsgruppen kan delta på den samverkanskonferens som anordnas av
motspelet under moment teleavbrott
d. Krisledningsgruppen kan aktivt följa händelseutveckling samt rapportera in
händelser via WIS under hela övningen

Boliden Mineral AB
Delmål
1. God förmåga att ta emot larm enligt dammbrottsplanen för Skellefteälven och larma
personal i Renströmsgruvan
2. God förmåga att fastställa hur många personer som befinner sig under jord
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Larmet från SOS alarm ska gå fram via telefon till driftcentral i
Renströmsgruvan. Om ingen svarar, ring in via radiosystemet och då ska
förmannen anropas (öppet radiosystem)
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2. Delmål 2:
a. Inom 10 min från larmet skall förmannen tagit fram listor på vilka som finns
under jord och var de befinner sig. Denna information ska förmannen vid ett
skarpt läge använda sig av för att organisera utrymningen av gruvan

Försvarsmakten
Delmål
1. God förmåga att ta emot larm
2. God förmåga att sammanställa MR N lägesbild och delge högre chef samt insatta
förband
3. Grundläggande förmåga att leda och samordna militär verksamhet med regionala och
lokala aktörer
4. Färdighet att använda WIS och Rakel
5. Grundläggande färdigheter i stabsarbete
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Höja stabsberedskapen till nivå ledningslag (Typfall 2)
b. Igångsätta ledningscentralen med personal och sambandsmedel inom 1 timme
2. Delmål 2:
a. Sammanställa information samt analysera informationen och delge berörda
b. Föra loggdagbok kontinuerligt
c. Föra lägesbild visuellt
d. Delge lägesbilden på ett effektivt sätt
3. Delmål 3:
a. Genomföra samverkansmöten på olika sambandsmedel
b. Ge order till insatta enheter
c. Ta emot och omsätta ordrar från högre chefer
4. Delmål 4:
a. Ta del av informationen som publiceras i WIS
b. Delge information i WIS
c. Använda Rakel för samverkan
5. Delmål 5:
a. Stabsarbetsplan upprättas
b. Lägesavstämning med HKV, insatta förband och med civila enheter som MR
N stöder
c. Upprätta stabsrutiner
d. Att exp. tjänsten fungerar med e-post, mappar, telefonnummer, meddelanden
in/ut
e. Utarbeta dagliga rapporteringsrutiner till högre chef och orientera DUC
f. Grundläggande förmåga att hantera ordrar och lägesbilder i SWECCIS
g. Avlösning av personal
h. Tillsätta Stabs VB vid nedgång i verksamhet

Lycksele kommun
Delmål
1. Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
respektive aktörs plan
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Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för
händelsen
Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna information gentemot
allmänhet och media

Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Utlarmning enligt larmplan genomförs på 30 minuter
b. Aktörerna kvitterar larm inom 15 minuter
c. Aktörerna initierar krisledande funktion inom 60 minuter från mottaget larm
d. Ett första samverkansmöte med larmade aktörer genomförs inom 90 minuter
från att utlarmning påbörjats
2. Delmål 2:
a. Lycksele kommun upprättar en lägesbild innehållande händelseutveckling,
förväntad utveckling, vidtagna åtgärder, planerade åtgärder samt
samverkansbehov
b. Varje berörd aktör delger sin lägesbild till andra berörda aktörer
c. Delgivna lägesbilder sammanställs för drabbat område
d. Den sammanställda regionala lägesbilden uppdateras minst två gånger under
övningen
e. Alla berörda aktörer tar del av den sammanställda lägesbilden
3. Delmål 3:
a. Regelbundna samverkansmöten genomförs med relevant personal
b. Ansvarsfördelningen är tydlig och känd bland aktörerna
c. Den gemensamma lägesbilden används som beslutsunderlag
d. Aktörerna har identifierat gemensamma mål och prioriteringar på kort och
medellång sikt
e. Samverkansmöten resulterar i beslut och inriktningar
f. Besluten kommuniceras utåt och får avsedd effekt
4. Delmål 4:
a. Vid samverkansmöten meddelar aktörerna sina behov av förstärkningsresurser
b. Vid samverkansmöten meddelar aktörerna vilka resurser som finns tillgängliga
c. Det finns en samlad bild över behov av och tillgång till förstärkningsresurser
samt över ansvaret för begäran av förstärkningsresurserna
5. Delmål 5:
a. Informationsarbetet följer informationsplanen
b. Samverkansmöten genomförs med informationsansvariga från berörda aktörer
c. Aktörerna använder den gemensamma lägesbilden som ett underlag för
samlade budskap
d. Aktörerna använder omvärldsanalyser av media och opinion som ett underlag
för information
e. Budskap till allmänhet och media är tydliga, korrekta och inte motstridiga

Länsstyrelsen Norrbotten
Delmål
1. Länsstyrelsen har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan
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Länsstyrelsen har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för
händelsen
Länsstyrelsen har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta
insatser
Länsstyrelsen har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
Länsstyrelsen har mycket god förmåga att i samverkan samordna kommunikation
gentemot allmänhet och media
Länsstyrelsen har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS

Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Tar TiB emot B-larm och lyssnar av meddelandeboxen?
b. Informerar TiB stabschef inom 60 minuter från mottaget larm
c. Deltar Länsstyrelsen (TiB eller stabschef) i det första samverkansmötet?
d. Infinner sig TiB på Länsstyrelsen inom 2 timmar från mottaget larm?
e. Tar TiB emot A-larm och informerar stabschef?
2. Delmål 2:
a. Arbetar Länsstyrelsen aktivt för att inhämta och analysera underlag för att
upprätta en lägesbild?
b. Begär Länsstyrelsen lägesrapport från berörda kommuner i länet?
c. Upprättar Länsstyrelsen en lägesbild innehållande: händelseutveckling,
tillstånd, förväntad utveckling, tillgängliga resurser, vidtagna åtgärder,
planerade åtgärder?
d. Delger Länsstyrelsen sin lägesbild till andra aktörer?
e. Uppdateras lägesbilden inför stabsgenomgångar och efter samverkansmöten?
3. Delmål 3:
a. Tar Länsstyrelsen initiativ till att regelbunden samverkan sker mer berörda
aktörer?
b. Definierar Länsstyrelsen sin roll i händelsen och kommuniceras detta till
berörda aktörer?
c. Använder Länsstyrelsen den gemensamma lägesbilden som beslutsunderlag?
d. Är Länsstyrelsen aktiv i att formulera gemensamma mål och prioriteringar?
e. Verkar Länsstyrelsen för att samverkan resulterar i gemensamma beslut och
inriktningar?
f. Kommunicerar Länsstyrelsen ut resultat och beslut från samverkansmöten?
4. Delmål 4:
a. Tar Länsstyrelsen upp frågan om behov av resurser och disponibla resurser vid
samverkansmöten?
b. Sammanställer Länsstyrelsen en samlad bild över behov och tillgång till
förstärkningsresurser samt över ansvaret för begäran av sådana?
c. Om Länsstyrelsen prioriterar statliga eller internationella resurser, sker detta
baserat på underlag från samtliga berörda aktörer?
5. Delmål 5:
a. Följer kommunikationsarbetet Länsstyrelsens kommunikationsplan?
b. Genomför Länsstyrelsen samverkansmöten med informationsansvariga hos
andra aktörer?
c. Verkar Länsstyrelsen för att gemensamma budskap formuleras utifrån
lägesbilden
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d. Använder Länsstyrelsen omvärldsanalys av media och opinion som underlag
för kommunikation?
e. Är budskap till allmänhet och media tydliga, korrekta och konsekventa?
6. Delmål 6:
a. Har Länsstyrelsen tillgång till Rakel?
b. Har Länsstyrelsen färdighet att använda Rakel?
c. Har Länsstyrelsen tillgång till de talgrupper som behövs vid den aktuella
händelsen?
d. Svarar Länsstyrelsen på anrop i Rakel inom 10 minuter?
e. Genomför/deltar Länsstyrelsen (i) något samverkansmöte i Rakel?
f. Skapar Länsstyrelsen en händelse i WIS inom 2 timmar från B-larm?
g. Har länets aktörer valt att delta i händelsen i WIS?
h. Delar Länsstyrelsen ut läsbehörighet för sina publiceringar i WIS till andra
berörda aktörer?
i. Publicerar Länsstyrelsen sina lägesrapporter i händelsen i WIS?

Länsstyrelsen Västerbotten
Delmål
1. Mycket god förmåga att ta emot larm och initiera arbetet enligt dammbrottsplanen för
Skellefteälven
2. God förmåga att arbeta enligt krisorganisationens instruktioner
3. God förmåga att sammanställa och förmedla en gemensam lägesbild
4. Grundläggande förmåga att använda sociala medier för att förmedla budskap och
kommunicera med allmänheten
5. God förmåga att samordna berörda aktörers information till allmänhet och media
6. God förmåga att agera i enlighet med Västerbottens framtagna process för hantering
av förstärkningsresurser
7. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt god förmåga att
kommunicera via WIS
8. God förmåga att verka för samordning av verksamhet och insatser
9. God förmåga att ta emot förstärkning till krisledningsorganisationen från annan
NordSam-länsstyrelse
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. TiB motringer och bekräftar larm inom 10 minuter
b. TiB genomför intervju med den som larmat enligt kapitel 4 i
dammbrottsplanen inom 10 minuter från larm
c. TiB vidtar åtgärder enligt kapitel 5 i dammbrottsplanen
d. TiB stämmer av med Skellefteälvens Vattenregleringsföretag om det finns
behov av stöd från Länsstyrelsen för att organisera samordningen
2. Delmål 2:
a. Krisledningsgruppen och stabschefen ser till att Länsstyrelsens uppgifter enligt
Krisledningsplanen och dammbrottsplanen hanteras inom krisorganisationen
b. Krisorganisationens arbete utgår ifrån den arbetsfördelning som görs vid
stabsorienteringarna
c. Krisorganisationen använder befattningskorten för respektive funktion som
stöd i arbetet
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3. Delmål 3:
a. Rapporteringsvägarna för underlag är tydliga och kända bland samtliga aktörer
b. Funktionen L3 sammanställer en samlad regional lägesbild
c. Lägesbilden presenteras vid stabsorienteringarna
d. Lägesbilden är kontinuerligt tillgänglig för hela Länsstyrelsens
krisorganisation
e. Lägesbilden presenteras och utvecklas vid regionala samverkansmöten
f. Lägesbilden uppdateras och förmedlas kontinuerligt till samtliga berörda
aktörer
4. Delmål 4:
a. Länsstyrelsen Västerbotten använder sociala medier för att föra ut information
och besvara frågor från allmänheten
b. Länsstyrelsen Västerbotten använder sociala medier för att bevaka eventuell
ryktesspridning och bemöta felaktiga påståenden
c. Länsstyrelsen Västerbotten agerar i enlighet med Länsstyrelsens rutiner för
sociala medier
5. Delmål 5:
a. Länsstyrelsen arrangerar regionala kommunikationsmöten för att ge tillfälle till
samordning av aktörernas information utifrån den gemensamma
lägesuppfattningen
b. Länsstyrelsen omvärldsbevakar medias bild av händelsen och föreslår
gemensamma budskap utifrån denna
c. Länsstyrelsens information till allmänhet och media är tydlig, korrekt och
strider inte mot information från någon annan aktör
6. Delmål 6:
a. Länsstyrelsen genomför behovsanalys gällande förstärkningsresurser
b. Länsstyrelsen genomför detaljerad resursinventering
c. Vid behov, och efter beslut av Regeringen, inriktar och prioriterar
Länsstyrelsen användandet av erbjudna resurser
d. Länsstyrelsen detaljplanerar hanteringen av resurserna avseende
ansvarsförhållanden, tider och platser, samband, logistik och administration
e. Länsstyrelsen koordinerar resursutnyttjandet genom att följa upp
händelseutvecklingen, status på resurserna samt identifiera förändrade
resursbehov
7. Delmål 7:
a. Länsstyrelsen svarar på anrop via Rakel
b. Länsstyrelser anordnar/deltar vid behov i samverkanskonferenser via Rakel
c. Information som är relevant för andra aktörer publiceras löpande i delade
händelser
d. Läsrätt delas ut till andra berörda aktörer i delade händelser
e. Läsrätt begärs vid behov av andra aktörer i delade händelser
f. Staben publicerar löpande information som är relevant enbart för Länsstyrelsen
i en intern händelse
8. Delmål 8:
a. Länsstyrelsen definierar sin roll i händelsen och kommunicerar detta till
berörda aktörer
b. Länsstyrelsen genomför samverkansmöten med relevanta aktörer
c. Länsstyrelsen ska ta fram inriktningsbeslut som underlag för samordning
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d. Länsstyrelsen kommunicerar ut resultat och beslut från samverkansmöten,
internt såväl som externt
e. Länsstyrelsen följer upp att de åtgärder som föreslås/beslutas genomförs
9. Delmål 9:
a. Checklista för resursförstärkning används
b. Tillkommande personal och samverkanspersoner upplever sig väl emottagna
c. Tillkommande personal och samverkanspersoner upplevs som en tillgång i
stabsarbetet av den egna organisationen
d. Tillkommande personal och samverkanspersoner placeras organisatoriskt och
får tydliga uppgifter och instruktioner för sitt arbete

Länsstyrelsen Västernorrland
Delmål
1. Länsstyrelsen ska efter övning ha en god förmåga att förstärka en annan länsstyrelses
krisledningsorganisation
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Checklista för resursförstärkning ska användas
b. Resursförfrågan ska besvaras inom 2 timmar
c. Vår personal upplevs fungera väl i stabsarbetet (följs upp via enkätfråga)

Malå kommun
Delmål
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisledningsplanen
2. God förmåga att skapa en lägesbild för händelsen
3. God förmåga att samordna verksamhet
4. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot
allmänhet och media
5. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Aktörerna (Ansvariga chefer, kommunchef, ks. ordförande) tar emot och
agerar på larm
b. Krisledningsgruppen aktiveras inom 2 timmar
c. Inledande möte hålls
2. Delmål 2:
a. En lägesbild som innehåller händelseutveckling, förväntad händelseutveckling,
vidtagna åtgärder, planerade åtgärder samt samverkansbehov upprättas
b. Lägesbilden delges andra berörda
c. Kontinuerligt samarbete med informationsenheten (webb, sociala medier,
press)
3. Delmål 3:
a. Samverkansmöten hålls regelbundet med berörd personal och besluten
kommuniceras ut
b. Ansvarsfördelningen är tydlig och känd bland aktörerna
c. Den gemensamma lägesbilden används som beslutsunderlag
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d. Kontinuerligt samarbete med informationsenheten
4. Delmål 4:
a. Kommunikationsarbetet följer krisinformationsplanen
b. Den gemensamma lägesbilden används som underlag för information utåt
c. Analyser av media och allmänhetens information används som underlag i
informationsarbetet
d. Budskap till almänhet och media ska vara tydliga, korrekta och inte
motstridiga
e. Kontinuerligt samarbete med krisledningsgrupp inför kommunikation via
webb, sociala medier, press
5. Delmål 5:
a. Tillgång till Rakel
b. Kunskap att använda Rakel
c. Tillgång till de talgrupper som krävs vid övningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Delmål
1. MSB har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete internt MSB enligt
rutin
2. MSB har mycket god förmåga att stödja samordningen av berörda myndigheters
åtgärder i händelsen
3. MSB har god förmåga att förmedla förstärkningsresurser i händelsen
4. MSB har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt mycket god
förmåga att kommunicera via WIS
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. TiB initierar hanterande åtgärder utifrån sin omvärldsbevakning genom att
kontakta relevanta funktioner inom MSB
2. Delmål 2:
a. VAS funktionen är proaktiv och tar relevanta myndighetskontakter för att
erbjuda stöd i händelsen
b. TiB funktionen uppdaterar kontinuerligt, i samverkan med andra aktörer,
lägesbilden över händelseutvecklingen
c. De operativa funktionerna tar i sin samverkansroll stöd av den expertkunskap
inom myndigheten som har koppling till händelseutvecklingen
3. Delmål 3:
a. Samordningsfunktionen och projektledaren för nationella förstärkningsresurser
samverkar konstruktivt för att erbjuda övade länsstyrelser de
förstärkningsresurser som MSB förfogar över
b. Förstärkningsresurserna förmedlas under ordnade former och med hänsyn
tagen till eventuella prioriteringsbehov
4. Delmål 4:
a. MSB:s lägesbild publiceras och uppdateras i relevant händelselogg i WIS vid
givna tillfällen
b. Agendor, minnesanteckningar och ljudfiler inför/efter samverkanskonferenser
publiceras i WIS inom rimlig tid
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c. I samband med teleavbrott kan VAS-funktionen bjuda in till och genomföra en
samverkanskonferens via Rakel

Norrbottens läns Landsting
Delmål
1. Ha mycket god förmåga att ta emot larm samt besluta om beredskapsnivå
2. Ha god förmåga att skapa och bibehålla lägesbild, samt förmedla lägesuppfattning
3. Ha god förmåga att samverka med berörda aktörer
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Ta emot larm och fatta beslut om beredskapsnivå inom 10 min
b. Kvittera larm inom 10 min
2. Delmål 2:
a. Ta nödvändiga interna kontakter inom 30 min
b. Aktiverat nödvändiga funktioner inom 60 min
3. Delmål 3:
a. Ta kontakter med berört landsting inom 60 min för avstämning
b. Finnas tillgänglig för stöd till Västerbottens läns landsting

Norsjö kommun
Delmål
1. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt Plan för hantering av
extraordinära händelser
2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
3. God förmåga att samordna verksamhet och inrikta insatser
4. God förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
5. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot
allmänhet och media enligt krisinformationsplan (del av Plan för extraordinära
händelser)
6. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt god förmåga att
kommunicera via WIS
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Aktörerna (ansvariga, chefer, kommunchef, ks ordförande) tar emot och agerar
på larm inom 20 minuter
b. Inledande möte hålls
c. Krisledningsgruppen KLG – 75 % aktiverad inom 1 timme
d. Krisledningsnämnden KLN – 50 % aktiverad inom 2 timmar
2. Delmål 2:
a. En lägesbild upprättas som innehåller händelseutveckling, förväntad
händelseutveckling,
vidtagna
åtgärder,
planerade
åtgärder
samt
samverkansbehov
b. Lägesbilden delges andra berörda
c. Lägesbilden uppdateras minst 2 gånger under övningen
d. Kontinuerligt samarbete med informationsgruppen (webb, sociala medier,
press)
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3. Delmål 3:
a. Samverkansmöten hålls regelbundet med berörd personal och besluten
kommuniceras ut
b. Ansvarsfördelningen är tydlig och känd
c. Den gemensamma lägesbilden används som beslutsunderlag
d. Kontinuerligt samarbete med informationsgruppen (webb, sociala medier,
press)
4. Delmål 4:
a. Vid samverkansmöten delges behov av förstärkningsresurser samt vilka
resurser som finns tillgängliga för andra att nyttja
5. Delmål 5:
a. Kommunikationsarbetet följer krisinformationsplanen
b. Den gemensamma lägesbilden används som underlag för information utåt
c. Analyser av media och allmänhetens information används som underlag i
informationsarbetet
d. Budskap till allmänhet och media ska vara tydliga, korrekta och inte
motstridiga
e. Kontinuerligt samarbete med krisledningsgrupp/krisledningsnämnd inför
kommunikation via webb, sociala medier, press
6. Delmål 6:
a. Tillgång till Rakel
b. Kunskap att använda Rakel
c. Tillgång till de talgrupper som krävs vid övningen
d. Anrop via Rakel besvaras inom 2 minuter
e. Minst ett samverkansmöte sker via Rakel
f. En dagboksflik i WIS skapas inom 2 timmar och delas ut till berörda aktörer
g. Lägesrapporter publiceras i WIS
h. Andra aktörers dagboksflikar visas

Polismyndigheten Västerbotten
Delmål
1. God förmåga att vidta inledande åtgärder och fatta erforderliga beslut
2. God förmåga att fortsätta med stabsarbetet och hantera händelsen
3. Operatörerna har god färdighet att hantera WIS
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Operatören upprättar händelserapport, kodat Räddningsinsats, samt påkallar
vakthavande befäls (VB) uppmärksamhet
b. VB bedömer om händelsen ska särskiljas och om stab ska upprättas.
c. VB inhämtar de beslut som krävs.
d. VB, i den mån det anses behövligt, inhämtar beslut jämlikt FAP 201-1, samt
att situationsanpassad stab kallas in. Här ska särskilt kriteriet tillräcklig resurs
enligt stående stabsorder beaktas.
e. Erforderlig stabspersonal, utifrån situationen (begränsad stab) kan nås och
inställer sig enligt stabschefens bedömning.
2. Delmål 2:
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a. Inkallad stabschef får en tydlig överlämning från vakthavande befäl genom en
kort inledande stabsorientering jämte funktionsvisa överlämningar.
b. Läget föredrages kommenderingschef i samband med detta.
c. Överlämningen av insatsen, i enlighet med arbetsordningen, tydligt
dokumenteras i händelserapporten, med korrekt lagrum.
d. Tjänstgörande personal kan hitta planerna för händelsen i ledningssystemet och
koppla åtgärdskalendrarna till ärendenumret.
e. Planverket presenteras på White board eller via någon av projektorerna.
f. P 1 inkallade och bemannar bord 11.
3. Delmål 3:
a. Operatörerna kan logga in i systemet
b. Operatörerna har tillräcklig utbildning för att hantera systemet
c. Information läggs in i WIS
d. Information hämtas ur WIS

Skellefteå Kommun
Delmål
1. Krisorganisationen har mycket god förmåga att motta/vidarebefordra larm och inkalla
berörd personal
2. Stabsledningen har god förmåga att anpassa stabens organisation till rådande läge samt
säkerställa uthållighet för längre tid
3. Krisledningsstaben har god förmåga att samordna kommunens verksamhet och inrikta
insatser
4. Krisledningsstaben har mycket god förmåga att snabbt gå in i stabsläge – avseende
lokaler, utrustning, samband och initiala åtgärder
5. Krisledningsstaben har god förmåga att inhämta och sammanställa information
6. Krisledningsstaben har god förmåga att analysera konsekvenser för kommunen och
planera för alternativa händelseutvecklingar
7. Krisledningsstaben har god förmåga att skapa en gemensam lägesbild som underlag
för beslut och information - externt och internt - samt att delge denna
8. Krisledningsstaben har god förmåga att informera och samverka med andra krisaktörer
samt grundläggande förmåga att använda WIS- och Rakelsystemen
9. Krisledningsnämnden har god förmåga att genomföra sammanträden, fatta
inriktningsbeslut, vid behov ta över verksamhet från andra nämnder samt att möta
media och allmänhet.
10. Kommunikationsenheten har god förmåga att utarbeta underlag och delge information
för allmänheten bl.a. via olika media, hemsidan och upplysningscentralen.
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. 9 av 10 nåddes av larmningen
b. 8 av 10 på plats inom en timme
2. Delmål 2:
a. Stabsarbetsplan upprättad
b. Skiftschema upprättat
c. Avlösningar genomförs ordnat
3. Delmål 3:
a. Samverkanspersoner kallas till staben
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b. Samverkansmöten kommuninternt genomförs
c. Beslut tas av rätt nivå och uppgifter ges
4. Delmål 4:
a. Rum och utrustning i funktion samt anmälan till Länsstyrelsen inom 1.5 timme
från larm
b. En första lägesbild klar inom 2 timmar
c. Första stabsorientering inom 2 timmar
5. Delmål 5:
a. WIS används för dagboksföring och för infohämtning
b. Återkommande stabsorienteringar
c. Media bevakas – radio, webb, sociala medier
6. Delmål 6:
a. Analysgrupp är aktiv – minst två alternativ tas fram
b. Planering för minst ett påbörjas – och kommunchefen tar beslut om detta
7. Delmål 7:
a. Lägesbild förs visuellt och hålls uppdaterad
b. Stab och nämnd uppmärksammas på förändringar (utöver stabsorientering)
8. Delmål 8:
a. Deltar i Länsstyrelsens samverkansmöten
b. Tar initiativ till lokala samverkansmöten
c. WIS används aktivt – redaktör fungerar
d. Rakel passas och används vid behov
9. Delmål 9:
a. Dagordning finns och protokoll förs
b. Aktivitetsnivån hög – söker information
c. Mötesdisciplin
d. Beslut: extraordinär händelse föreligger/-ej
e. Beslut vid dammbrott: alla nämnder tas över
f. Aktivitet för att komma ut i media
10. Delmål 10:
a. Infoplan tas fram
b. Kvalitetssäkrad info på hemsidan
c. Pressreleaser/-konferenser görs
d. Xbook/Kvitter bevakas/besvaras
Delmål- Räddningstjänsten Skellefteå
1. Mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan
2. Mycket god förmåga att aktivera den inre ledningen
3. God förmåga att anpassa den inre ledningens organisation till rådande läge samt
säkerställa organisationens uthållighet över tid
4. Mycket god förmåga att kommunicera via Rakel samt grundläggande förmåga att
kommunicera via WIS
5. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
6. God förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
7. God förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
8. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot
allmänhet och media
9. God förmåga att definiera organisationens roll samt insatsens ram
10. Mycket god förmåga att samordna organisationens resurser
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11. Mycket god förmåga att upprätthålla skälig beredskap för andra händelser

Indikatorer
1. Delmål 1:
a. CB ska inom 20 minuter kunna påbörja sitt arbete i räddningstjänstens inre
ledning
b. Uppbyggnad av den inre ledningen ska ske enligt fastställda rutiner och nivåer
2. Delmål 2:
a. Vem som är Räddningsledare och vem som ansvarar för den inre ledningen ska
vara tydligt och uttalat under hela skeendet. I händelse av att det finns behov
av flera räddningsledare ska detta vara tydligt och dokumenteras
b. Arbete i den inre ledningen ska följa uppgjorda rutiner och nivåer
3. Delmål 3:
a. Den inre ledningen ska planeras för att kunna verka upp till ett dygn
b. Genomföra regelbundna stabsgenomgångar
c. Vid avlösning i den inre ledningen ska detta ske med överlappning
4. Delmål 4:
a. Räddningstjänsten skall vid samtliga insatser använda sig av Rakel
b. Räddningstjänsten ska kontinuerligt inhämta samt förmedla information via
WIS
5. Delmål 5:
a. RTJ ska kontinuerligt förmedla sin egen och ta del av andras lägesbild
b. Mejl som skickas från den inre ledningen ska utgå från adressen
raddningscentralen@skelleftea.se
c. Den inre ledningen ska använda sig av LUPP för att föra interna
dagboksanteckningar
6. Delmål 6:
a. Ansvars-/utförandefördelning mellan RTJ och KLG ska tydliggöras inom 30
minuter efter det att KLG aktiverats
b. KLG ska ha underrättats om åtgärder som är av betydelse
c. Räddningstjänsten skall medverka vid samtliga samverkansmöten där de blivit
kallade
d. Räddningstjänsten ska i uppstartsskedet söka information kring vilka åtgärder
som görs åtgärda skadan samt vad som görs för att minska konsekvenserna
7. Delmål 7:
a. Räddningstjänsten skall medverka vid samtliga samverkansmöten där de blivit
kallade
8. Delmål 8:
a. Initiera VMA/informationsmeddelande
b. Underlag ska kontinuerligt lämnas för uppdatering av kommunens hemsida
9. Delmål 9:
a. Tydligt angivna klockslag från när räddningstjänst råder och eventuellt när den
slutas
10. Delmål 10:
a. Genomföra prioriterade åtgärder som angetts i räddningstjänstens insatsplan
för aktuell händelse
11. Delmål 11:
a. Under skeendet ha en skälig beredskap i kommunen samt hantera övriga
uppkomna händelser
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b. Tydlighet gentemot SOS-alarms förutbestämda systemledningsfunktion

Skellefteå Kraft
Delmål
1. Skellefteå Kraft har god förmåga att samverka med övriga aktörer
2. Skellefteå Kraft har god förmåga att bedöma och instruera om lämpliga åtgärder i
hanteringen vid höga flöden och hot om dammbrott
3. Skellefteå Kraft Dammsäkerhet har god förmåga att bedöma, hantera och instruera om
lämpliga åtgärder i hanteringen av höga flöden och hot om dammbrott
4. Skellefteå Kraft Elnät har god förmåga att samverka, bedöma och instruera om
lämpliga åtgärder vid fel i elnätet
5. Skellefteå Krafts kundtjänst och Informationsavdelning har god förmåga att
kommunicera med media och en tredje man
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Skellefteå Kraft kan kommunicera internt och externt med berörda vid
nödläges situation
b. Skellefteå Kraft kan kommunicera internt och externt med Rakel när andra
kommunikationsvägar inte fungerar
c. Skellefteå Kraft använder sin larmplan vid utlarmning internt och externt
2. Delmål 2:
a. Skellefteå Kraft använder och hanterar sina beredskapsplaner vid nödläge
b. Skellefteå Kraft hittar alternativa färdvägar/transportmedel till anläggningarna
vid störningar
c. Skellefteå Kraft använder och hanterar utrustning för nödkörning av
utskovsluckor vid lokalkraftbortfall
d. Skellefteå Kraft larmar ut beredskapsorganisationen vid behov
e. Skellefteå Kraft hanterar och åtgärdar flytgodsproblem i utskovslyckor enligt
rutin
f. Skellefte Kraft hanterar rutiner för att produktionen kan upprätthållas
(beroende på scenario) som eventuellt Ö-drifts körning
g. Skellefteå Kraft hanterar problem med tillträde till stationen p.g.a.
vatteninträngning i stationen
h. Skellefteå Kraft hanterar rutiner vid dammolycka enligt planer (larma, kalla ut
driftledning, m.m.)
i. Skellefteå Kraft hanterar förebyggande åtgärder för att undvika skador på
aggregat p.g.a. vatteninträngning (stoppa aggregat i förtid)
3. Delmål 3:
a. Skellefteå Kraft hanterar personalförstärkning på DC enligt rutin
b. Skellefteå Krafts Driftledning för dammhändelse arbetar enligt rutiner och
instruktioner
c. Skellefteå Kraft arbetar enligt handlingsplaner i ”Beredskapspärmen”
d. Skellefteå Kraft arbetar med att föra DC-Loggbok på faktiska åtgärder med
klockslag för respektive händelse
e. Skellefteå Kraft använder och arbetar enligt anläggningsspecifika
åtgärdsplaner i ”Beredskapspärmen”
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f. Skellefteå Kraft kommunicerar med SVF angående åtgärder för aktiv
dämpning av flöden i Hornavan och Storavan/Uddjaur
4. Delmål 4:
a. Skellefteå Kraft Elnät kan kommunicera internt och externt med berörda vid
nödläges situation
b. Skellefteå Kraft Elnät hanterar och nyttjar sin beredskapsfunktion.
c. Skellefteå Kraft Elnät hanterar sina beredskapsplaner vid nödläge
d. Skellefteå Kraft Elnät hittar alternativa färdvägar/transportmedel till
anläggningarna vid störningar
e. Skellefteå Kraft Elnäts Driftledning arbetar och hanterar händelser enligt
fastlagt arbetssätt
5. Delmål 5:
a. Skellefteå Kraft arbetar enligt sin kommunikationsplan vid frågor från media
eller tredje man

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF)
Delmål
1. SVF har god förmåga att samverka med övriga aktörer
2. SVF har god förmåga att bedöma och instruera om lämpliga åtgärder i
flödeshanteringen vid ett förestående dammbrott
3. SVF har god förmåga att vidta åtgärder vid sina egna anläggningar
4. SVF har förmåga att kommunicera med media och tredje man
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. SVF deltar i påkallade samverkanskonferenser
b. SVF påtalar lämplig frekvens av samverkan för delgivning av uppdaterad
lägesbild avseende flöden och vattenplanering
c. SVF samråder med kraftverksproducenterna i älven innan beslut om ändrad
vattenföring, ex. förtappning från magasin
d. SVG samråder med trafikverket/polisen avseende vägbron över
Bergsbydammen inför eventuella insatser på plats vid anläggningen
e. SVF lämnar löpande information till berörda aktörer om hur
tappningssituationen förändras och hur det kan komma att påverka
konsekvenserna vid ett eventuellt dammbrott. Informationen delges i första
hand vid samverkanskonferenser
f. SVF kan kommunicera såväl internt och externt via Rakel i det fall normala
kommunikationsvägar tappar sin funktion. (Förutsätter att SVF hinner
införskaffa Rakel innan övningen)
2. Delmål 2:
a. Efter mottaget larm från SOS har SVF inom en halvtimme tagit sin
beredskapsplan i drift och beslutat om intern arbetsfördelning
b. Efter mottaget larm från SOS har SVF inom en timme tagit en första kontakt
med kraftproducenterna för att informera om att man kommer att återkomma
med förslag/beslut rörande ändrade tappningar för att minska konsekvenserna
av ett eventuellt dammbrott
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c. Efter mottaget larm från SOS har SVF inom en timme gjort en första analys av
vattenläget och bedömt vilka inledande åtgärder som bör vidtas rörande
tappningen från magasinen
d. Efter mottaget larm från SOS har SVF inom 1.5 timmar meddelat beslut om
ändrade tappningar till kraftproducenterna
e. SVF analyserar fortlöpande vattensituationen i älven och meddelar vid behov
nya direktiv till kraftproducenterna
3. Delmål 3:
a. Efter mottaget larm från SOS har SVF inom en halvtimme meddelat sin
driftentreprenör om att det kan komma att uppstå behov att bemanna
anläggningar
b. Efter mottaget larm från SOS har SVF med egen personal (eller genom
utkallad entreprenör) inom 2 timmar ändrat tappningen från
årsregleringsmagasinen (såvitt det bedömts som en lämplig åtgärd enligt 2a
ovan)
c. SVF kan utan dröjsmål bemanna anläggningen i Bergsbyn och där vidta
erforderliga åtgärder (som föranleds av utvecklingen under dagen)
4. Delmål 4:
a. SVF klargör internt vem som ska svara på frågor från media och tredje man
b. Om nödvändigt med hänsyn till faktiska arbetsuppgifter meddelar SVF
frågeställarna att de måste återkomma senare – säkerheten ska prioriteras först
c. Frågor från media som rör vattensituationen i älven samt de egna
anläggningarna besvaras sanningsenligt
d. Frågor från media som rör kraftproducenternas anläggningar hänvisas till
respektive kraftproducent
e. Frågor från tredje man hänvisas i första hand till kommunen/polisen/SOS/113
13

Sorsele kommun
Delmål
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbetet enligt kommunens krisledningsplan
2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
3. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot
allmänhet och media
4. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Kommunledningen ska agera på larm inom 30 minuter och fatta beslut om att
detta är en extraordinär händelse
b. Kommunen ska ha ett initieringssammanträde inom 60 minuter efter beslut om
extraordinär händelse
c. Att
beredningsgruppen
situations
anpassas
till
händelsen
vid
initieringssammanträdet
d. Kommunens beredningsgrupp och krisledningsnämnd ska vara i funktion inom
90 minuter
2. Delmål 2:
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a. Att händelser och beslut i ledningscentralen börjar dokumenteras direkt efter
initieringssammanträdet
b. Beredningsgruppen arbetar med ett aktivt informationssamlande för att skapa
sig en lägesbild och bedöma den aktuella situationen
c. Beredningsgruppen bedömer konsekvenser som händelsen medför med hjälp
av insamlad information
d. Att en kontinuerlig uppdatering av lägesbilder sker minst två gånger under
övningen
e. Beredningsgruppen har förmåga att ge Länsstyrelsen och andra berörda aktörer
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den
förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder
f. Att händelseutvecklingen följs med hjälp av samverkan med andra berörda
aktörer
3. Delmål 3:
a. Beredningsgruppen ger snabb, saklig, väl avvägd och samordnad information
till media, allmänhet och anställda i kommunen
b. Beredningsgruppen har förmåga att snabbt informera om nya eller förändrade
förhållanden samt att ständigt anpassa informationsverksamheten till
allmänhetens, medias och andra aktörers informationsbehov
c. Beredningsgruppen har förmåga att samordna informationen till allmänheten
för att uppfylla det geografiska områdesansvaret
d. Beredningsgruppen har förmåga att med hjälp av informationscentralen ta fram
myndighets- och pressmeddelande och lämna dessa till lämplig media som till
exempel radio och kommunens hemsida
e. Att informationscentralen är i funktion inom 1 timme efter det att
beredningsgruppens informationsansvarige beslutat bemanna denna
f. Att informationscentralen förses med nödvändiga personella och materiella
resurser för att klara uppgiften
g. Att informationscentralen tar hjälp av sociala medier i informationsarbetet
4. Delmål 4:
a. Beredningsgruppen kan bruka den Rakelenhet som finns till förfogande
b. Beredningsgruppen har förmåga att sända och ta emot anrop via Rakel
c. Beredningsgruppen kan delta på samverkanskonferenser via Rakel
d. Beredningsgruppen har förmåga att aktivt följa händelseutveckling samt
rapportera in händelser via WIS under hela övningen

Statkraft Sverige AB
Delmål
1. Mycket god förmåga att ta emot arm samt att hantera uppkomna situationer enligt
handlingsplaner
2. Mycket god förmåga att hantera stressade situationer samt att kunna klara uthållighet
över tiden gällande personalstyrkan
3. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild både externt och internt
4. God förmåga att i samverkan (externt, internt) samordna beredskap/verksamheten
samt att rikta insatser
5. God förmåga att samverka med övriga kraftbolag och vattenregleringsföretaget
6. Grundläggande kunskaper att kommunicera via WIS och Rakel
7. Goda kunskaper att hantera allmänhet och media enligt gällande rutiner
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Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Utlarmning enligt handlingsplan inom 30 min efter mottaget larm
b. Statkraft initierar krisledande funktion i KVG inom 60 min från mottaget larm
c. Ett första samverkansmöte med larmade aktörer genomförs inom 90 min från
att utlarmning har påbörjats
2. Delmål 2:
a. Statkraft fördelar resurser efter behov
b. Tillkallar resurser i god tid inför skiftbyte
c. Arbetar organiserat
3. Delmål 3:
a. Statkraft upprättar en lägesbild innehållande händelseutveckling, förväntad
utveckling, vidtagna åtgärder, planerade åtgärder samt samverkansbehov
b. Statkraft delger sin lägesbild till andra berörda aktörer (WIS)
c. Statkraft sammanställer delgivna lägesbilder för drabbat område
d. Lägesbilden uppdateras minst 2 gånger under övningen
4. Delmål 4:
a. Statkraft medverkar vid samverkansmöten
5. Delmål 5:
a. Statkraft har regelbunden kontakt med kraftbolagen och VRF, samt genomför
samverkansmöten
6. Delmål 6:
a. Statkraft har grundläggande färdigheter att använda Rakel
b. Statkraft har tillgång till de talgrupper som behövs vid den aktuella händelsen
c. Statkraft svarar på anrop inom 10 min
d. Statkraft genomför minst ett samverkansmöte med Rakel
e. Statkraft använder WIS och publicerar händelser
f. Statkraft ”delar ut” läsbehörighet till andra aktörer
g. Statkraft publicerar lägesrapporter i WIS
7. Delmål 7:
a. Statkraft använder den gemensamma lägesbilden som ett underlag för samlade
budskap
b. Statkrafts budskap till allmänhet och media är tydliga, korrekta och inte
motstridiga

Storumans kommun
Delmål
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbetet enligt kommunens krisledningsplan
2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
3. Grundläggande förmåga att i samverkan kommunicera gentemot allmänhet och media
4. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. Aktörerna (ansvariga chefer, kommunchef, ks ordförande) tar emot och agerar
på larm inom 30 minuter
b. Inledande möte hålls
c. Krisledningsgruppen KLG – 75 % aktiverad inom 1.5 timme
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d. Krisledningsnämnden KLN – 50 % aktiverad inom 2 timmar
2. Delmål 2:
a. En lägesbild upprättas som innehåller händelseutveckling, förväntad
händelseutveckling,
vidtagna
åtgärder,
planerade
åtgärder
samt
samverkansbehov
b. Lägesbilden delges andra berörda
c. Lägesbilden uppdateras minst 2 gånger under övningen
d. Kontinuerligt samarbete med informationsgruppen
3. Delmål 3:
a. Samverkansmöten genomförs med informationsansvariga från berörda aktörer
b. Aktörerna använder den gemensamma lägesbilden som ett underlag för ett
samlat budskap
c. Budskap till allmänhet och media är tydliga, korrekta och inte motstridiga
4. Delmål 4:
a. Krisledningsgruppen kan bruka den stationära och mobila Rakelenhet som
finns till krisledningsgruppens förfogande
b. Krisledningsgruppen har förmåga att ringa samt ta emot samtal via Rakel
c. Krisledningsgruppen kan delta på den samverkanskonferens som anordnas av
motspelet under momentet teleavbrott
d. Krisledningsgruppen kan aktivt följa händelseutveckling samt rapportera in
händelser via WIS under hela övningen

Vattenfall
Delmål
1. SOS Alarm skall larmas enligt larmrutin
2. Beredskapsplaner för DC och Vhi skall användas
3. Kommunikation skall upprättas med minst 1 extern aktör
Indikatorer
1. Delmål 1:
a. DC informerar Vhi enligt beredskapsplanen
b. DC använder beredskapsplanen och larmar SOS alarm enligt denna
c. Vhi talar in meddelande i meddelandebox enligt beredskapsplanen
2. Delmål 2:
a. DC använder beredskapsplanen enligt rutin för kommunikation och åtgärder
b. Vhi använder beredskapsplanen enligt rutin för kommunikation och åtgärder
3. Delmål 3:
a. Utöver larmning till SOS alarm skall minst 1 aktör kontaktas av antingen DC
eller Vhi under övningen

Västerbottens Läns Landsting
Delmål
1. VLL har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan
2. VLL har god förmåga att skapa och förmedla sjukvårdens lägesbild för händelsen
3. VLL har god förmåga att samordna sjukvårdens verksamhet
4. VLL har god förmåga att samordna sjukvårdens kommunikation gentemot allmänhet,
media och övriga aktörer
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5. VLL har god förmåga att kommunicera via Rakel samt grundläggande förmåga att
kommunicera via WIS

Indikatorer
1. Delmål 1:
a. TiB svarar på larm inom 5 minuter
b. TiB bedömer inom ytterligare 5 minuter, om det är en allvarlig händelse och
handlar enligt kris- och katastrofplanen
c. Regional krisledning (RKL) meddelar beredskapsnivå och om eller när de
övertagit ledningen av händelsen
d. Lokal krisledning (LKL) mottar och besvarar larm inom 5 min
e. LKL meddelar, enligt kris- och katastrofplan, beredskapsnivå inom 30 min
från larm
f. LKL och RKL följer kris- och katastrofplanen
g. Stabsavlösning planeras och genomförs funktionsvis
2. Delmål 2:
a. Krisledning etablerar och håller fortlöpande kontakt med sjukvårdsledare och
andra aktörer
b. Stabsarbetsplaner upprättas
c. Kontinuerliga lägesavstämningar mellan RKL och LKL genomförs
d. Staber har förmåga att visualisera och förmedla aktuell lägesbild
3. Delmål 3:
a. RKL genomför kontinuerliga avstämningsmöten med LKL
b. Det finns tydliga stabsfunktioner lokalt och regionalt
c. Alla beslut dokumenteras i respektive dagbok
4. Delmål 4:
a. Kommunikationsplan upprättas och talespersoner utses
b. Underlag för första pressmeddelandet inom 15 min
c. RKL och LKL kommunicerar internt och vid behov externt att
beredskapsnivån avslutas
5. Delmål 5:
a. RKL samordnar information med LKL och publicerar i WIS
b. Krisledningarna tar del av den information som publiceras i WIS
c. Krisledningarna tar del av informationen som finns i övningswebben, kvitter
och Xbook
d. Krisledningarna använder Rakel för samverkan när behov uppstår
e. RKL deltar i samverkansmöten med andra aktörer via Rakel

